
1LOT 4:   CONCURS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DEL PAV-3 i CENTRE DE TREBALL CASERNES, SITUAT AL 
CARRER DE FERNANDO PESSOA, 65-67, AL BARRI DE SANT ANDREU DEL PALOMAR, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU.llum de Collserola

VISTA AÈRIA: una proposta on conviuen persones, natura i espai públic

Sòl :         4.000 m²  
Sostre:                    6.000 m²st      Sostre proposta:          3.775 m² 
Ocupació màx:        60%      Ocupació proposta:     2.215 m² < 2.400 m²
                       Ocupació ampliació:    163 m² < 185 m²
Alçada reguladora max : 12 m      Alçada max. puntual  proposta:  11.52 m

QUADRE URBANÍSTIC  

Carrer Manuel Muñoz

5 EXEMPLARS DE CEDRUS

ENTORN, QUALITAT 
ARQUITECTÒNICA I URBANÍSTICA

SECCIÓ LONGITUDINAL PAV-3    S/E

VISTA PISTA PAV-3 - Llum Nord (màxim aprofitament de la il∙luminació natural), calidesa material i  i flexibilitat espaial

De grans dimensions. Aquests exemplars 
és de preveure que es veuran afectats pel 
desenvolupament de les obres. El procedi-
ment habitual de Parcs i Jardins de Barcelo-
na en aquest sentit es basa en la valoració, 
segons Norma Granada, dels exemplars ar-
boris amb algun tipus d’afectació. Aquesta 
valoració es fa per part del Departament de 
Protecció del Verd i aconsegueix arribar a una 
valoració econòmica dels arbres basant-se el 
diferents paràmetres, tals com la singularitat 
de l’espècie i de cada exemplar en concret, 
la seva mida i edat, el seu estat fitosanitari, 
el seu valor ornamental i l’arrelament pop-
ular al barri. En aquest cas es pot preveure 
que la valoració sigui força elevada ja que es 
tracta de 5 Cedres exemplars, en bon estat 
fitosanitari aparent i formant un remarcable 
grup.  El trasplantament d’arbrat de grans 
dimensions sempre presenta molta dificultat. 
Quan l’arbre és gran, el trasplantament dep-
ara algunes dificultats afegides, derivades de 
la mida de l’exemplar en si i del menor vigor 
propi d’arbres “vells”,  del seu estat fitosanitari 
i de seguretat i de les circumstàncies de l’en-
torn en què es troben. És probable que per 
la grandària, el pes, les distàncies a recórrer 
o l’estat de l’exemplar es requereixin ma-
quinària, utillatge o tractaments especiales. 
En el cas de trasplantament de peus singu-
lars no es tracta només de canviar-los d’em-
plaçament, si no que s’ha de fer mantenint la 
seva singularitat; així, no és trasplantament 
d’arbre singular el trasllat d’un peu només 
quan aquest no estigui considerat singular si 
no que també quan estant-ho perdi aquesta 
qualitat a causa de seu trasplantament, com 
passa si la singularitat de l’arbre depèn del 
seu emplaçament. El trasplantament d’ar-
bres singulars inclou entre els seus objectius 
l’aconseguir que l’exemplar segueixi desen-
volupant-se amb normalitat, especialment pel 
que fa als valors que el fan notable o singular. 
El bon resultat depén de diversos factors. Un 
dels més coneguts és l’estació de l’any. En el 
cas dels Cedres, el trasplantament hauria de 
realitzar-se en parada vegetativa, a l’hivern, 
però a prop del periode de brotació, que es 
produeix a principis de la primavera. En qual-
sevol cas i tot i seguir el que s’indica en les 
NTJ, en aquest  cas la NTJ 08E Transplant-
ació de grans exemplars, no es pot garantir la 
viabilitat al 100% ja que, per estadística, les 
coníferes son molt menys resistents a aquest 
tipus d’operacions. En qualsevol cas, el millor 
sistema, a la vista de les dimensions i tenint 
en compte que el seu desenvolupament ra-
dicular, seria el sistema Tree Platform. Aquest 
sistema consisteix en crear una plataforma 
per sota de l’espai radicular i després, amb 
una grua de gran tonatge, traslladar l’arbre 
fins al nou emplaçament. Els passos a seguir 
serien:  -Localització de les arrels existents, 
a nivell superficial, amb Air Spade. Aquest 
sistema és una “espasa” d’aire comprimit que 
deixa a la vista sense malmetre les arrels exis-
tents. D’aquesta manera es pot preveure per 
on passen els diferents grups d’arrels, la seva 
mida i la capacitat de resistència a l’afectació 
que podrien tenir. -Obertura de rasa ample 
perimetral per tal de poder fer una “hinca” del 
sistema de tubs que conformaran la 
futura plataforma. -Posteriortment, amb una 
grua de gran tonatge es procedeix a l’el-
evació de l’exemplar i a carregar-lo sobre el 
trailer que farà el trasllat. -La plantació en el 
nou emplaçament es farà havent instal•lat 
una xarxa de reg i un sistema d’entutorat adi-
ent.-Durant els tres anys següents es faran 
tractament de reforç aplicant productes espe-
cífics tant per evitar l’evapotranspiració com  
per aportar nudrients específics tant a la zona 
aèria com radicular.

En participar en la definició d’un tros de la ciu-
tat, primer havíem d’entendre el barri i la seva 
història, la parcel•la de les antigues Casernes 
de Sant Andreu, i a la vegada analitzar com 
la proposta podria dignificar aquests espais 
i esdevenir un catalitzador de transformació 
i activitat ciutadana. El projecte aprofundeix 
en la relació dels EQUIPAMENTS amb l’ES-
PAI PÚBLIC immediat i la CIUTAT, potenci-
ant els ESPAIS INTERMEDIS per efectuar 
la transició (Vista A panells). El major condi-
cionant per a la implantació dels dos equipa-
ments són els seus inquilins; 5 Cedres amb 
part del seu tronc enterrat en reblerts de runa. 
No hi ha manera de salvar-los conservant en 
la seva actual ubicació al centre del solar, ja 
que si sobrevisquessin a un complicat procés 
d’obra, de cap de les maneres, podrien con-
servar les actuals condicions d’assolellament 
i microclima. Un cop decidit el seu trasplan-
tament vam optar per ordenar les peces gen-
erant el major espai lliure possible que ens 
permeti cert marge de llibertat per estudiar 
la seva nova ubicació. La nostra proposta 
planteja pautes de com entrellaçar els espais 
pavimentats amb la resta de la zona enjardi-
nada. La ubicació final dels Cedres requerirà 
un estudi exhaustiu.
Per afavorir la creació del màxim espai lliure, 
vam optar, per semisoterrar els dos equipa-
ments aconseguint: un menor impacte visual 
amb disminució de l’ARM, un millor compor-
tament tèrmic, una major incidència en l’as-
solellament del nou espai lliure, i una menor 
ocupació sobre rasant . Alhora, eliminem la 
capa de reblerts, existent i ens estalviem re-
posar i compactar tot el terreny de rebaix nec-
essaris per a l’operació de trasplantament.

Unes noves peces clau 
dins aquest projecte de 
reurbanització i per les 
activitats del Barri

PAISATGISME / URBANITZACIÓ:
Partim de 3 punts que s’interrelacionen 
per aconseguir el resultat final:
*Transplantament dels 5 Cedres a una 
nova posició al solar, mantenint els 
exemplars agrupats però deixant més 
espai entre ells per tal d’aconseguir un 
millor desenvolupament així com una 
superfície més gran per poder gaudir de 
la seva ombra. Aquesta nova agrupació 
dialoga directament amb la nova arqui-
tectura relacionant la superfície ocu-
pada per l’edificació amb la superfície 
lliure i vegetada.*La poca permeabilitat 
del sòl és un problema a la ciutat, per 
això plantegem un paviment mixt amb 
diferents graus de permeabilitat, que 
permeti el pas dels usuaris així com 
també la infiltració de l’aigua de pluja al 
terreny. De les façanes dels nous edifi-
cis es deixa una superfície de paviment 
dur que s’anirà degradant a mida que 
es trobi amb l’arbrat. Sota els cedres 
es traça una circumferència de radi de 
5m que mesura la influència teòrica 
del sistema radicular, aquesta super-
fície no tindrà cap tipus de paviment 
dur per tal d’afavorir el creixement òp-
tim dels cedres. El paviment mixt per-
metrà el reg general per aspersió, que 
també serà compatible amb el temps 
de protecció de l’arbrat trasplantat. A 
més el seu manteniment és fàcil i poc 
costós.*Els nous edificis, així com la 
proposta d’urbanització,insinua la nova 
posició dels cedres i ajuda a configurar 
el paviment mixt permeable. Allà on es 
preveu una major concentració d’usu-
aris i dels seus passos s’opta per un 
paviment dur, en canvi sota els cedres 
es proposa un paviment tou de terra i 
herbàcies per protegir l’arbrat i fomen-
tar un ús més tranquil.

IMPLANTACIÓ I INTEGRACIÓ
Atenent al fet que havíem d’alinear-nos 
amb el C.F. de Pessoa, ubiquem els 
dos equipaments formant una L en els 
costats Est i Sud del solar, amb geome-
tria regular.Alliberem així la cantonada 
Nord i Oest creant una plaça-jardí al 
costat de la nova Rambla, una actuació 
sensible i permeable amb l’entorn, que 
crea alhora un balanç harmònic entre 
l’edificat i l’espai natural, un Yin i Yang, 
alliberant gran part de la parcel•la. Un 
equipament públic, sempre genera es-
pai públic per a ús i gaudi de la població 
i una Plaça-jardí dóna sentit i potencia 
les activitats que es generen en ells. 
Tot el “sòcol” del Pav-3 que dóna cap al 
costat de la Plaça-jardí serà transparent 
i comptarà amb portes que es podran 
obrir en esdeveniments públics o dies 
de partits, creant així un espai continu i 
fluid on l’exterior es converteix en inte-
rior i a l’inrevés.Des del principi, enten-
em que els dos equipaments han de ser 
físicament independents i han de tenir 
una gestió independent. Poden constru-
ir-se en dues fases independents. En 
aquest sentit, només estaran units en el 
seu soterrani compartint la rampa d’ac-
cés, amb una porta per separar-los.El 
pavelló, amb una empremta més gran 
en planta, la qual ubiquem en la seva 
orientació òptima amb la pista principal 
en el seu eix E-O,donant façana al car-
reró i a F.de Pessoa. El CT s’alinea a F. 
de Pessoa deixant un pas que separa 
físicament els dos equipaments i per-
met connectar les circulacions des F. de 
Pessoa cap a la nova plaça, i aquesta 
alhora amb els equipaments i la Ram-
bla.Si bé, en un principi el Pav-3 és el 
que té una incidència volumètrica gran, 
el fet de semisoterrar-lo fa que només 
emergeixi un “buit”, una caixa de llum. 

Vam crear un gran finestral a Nord em-
fatitzat amb una estructura lleugera amb 
acabats càlids de Bambú, que ens recorda 
en la seva forma, a aquestes pèrgoles de 
canyís. Per potenciar encara més aquesta 
idea, la façana Oest a la rambla, es fa molt 
permeable a la Planta Baixa, amb un ràfec 
que protegeix i emmarca la transparència 
dins-fora, i que en girar per la façana nord 
ens dirigeix i acompanya a l’accés princi-
pal. (Vista G panells). En canvi, el C.T. amb 
una empremta molt menor, agafa molta 
més solidesa i es converteix en el teló de 
la nova plaça, creant aquest fons necesari 
que fa que l’espai t’envolcalli i et protegeixi 
del vial.

PROGRAMA FUNCIONAL / USOS:

Els dos nivells del PAV-3 faciliten la separació de circulacions entre públic i usuari 
esportiu. En el nivell superior, el “públic” té accés lliure directe a grades, des de 
la plaça, o restringit passant pel control. L’usuari esportiu, també des de la plaça 
un cop passat el control, accedeix al nivell inferior per les escales desembocant 
a un passadís (calçat de carrer), i es distribueix pels diferents vestidors que fan 
de filtre cap a les pistes, a través de passos (calçat esportiu).Per aconseguir una 
il•luminació i ventilació natural dels vestidors i serveis, s’han disposat 3 patis de 
ventil·lació i llum que ordenen el programa d’una manera autònoma per a cadas-
cuna de les pistes. A aquests efectes, s’ha fugit de la distribució convencional en 
bateria dels vestidors principals i s’ha optat per una distribució a trenca juntes 
que abraça els patis (amb vistes tamisades) des dels vestidors i s’han disposat 
els bancs perimetralment, per afavorir un espai de relació i estratègies d’equip. 
Els vestidors col•lectius, col•locats en els extrems, s’han dotat de guixetes i d’una 
possible connexió amb el vestuari de grup contigu per augmentar la seva dotació 
en grans esdeveniments. (Vista F panells). En els intersticis resultants d’aquesta 
composició, s’han distribuït ordenadament, els vestidors de tècnics i àrbitres i els 
serveis de pista. En cap moment s’han generat circulacions creuades peus-car-
rer i peus-esportius.
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SECCIÓ TRANSVERSAL PAV-3 i PLAÇA -JARDÍ     S/E

Arbrat i permeabilitat

espai pel futur arbre
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Yin i Yang: 
Relació superfície 
ocupada per 
l’edificació amb la 
superfície 
lliure i vegetada.
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